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Slovo starosty úvodem

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro vás opět zpravodaj s aktuálními informacemi týkajícími se života v naší obci. Zastupitelstvo
zvolené v podzimních komunálních volbách zasedá v předem oznamovaných termínech. Podle reakcí občanů
naší obce je kladně hodnoceno rozšíření způsobů komunikace ze strany zastupitelstva směrem k občanům. Pro
informování obyvatelstva je používán místní rozhlas, zasílání zpráv pomocí emailů i SMS zpráv. V případě
potřeby se mohou na OÚ evidovat další zájemci o individuální informovanost.
Podle statistických údajů měla naše obec k 1. 1. 2015 celkem 387 obyvatel, z toho je 66 dětí do 18 let
a 62 obyvatel nad 70 let. Průměrný věk obyvatel je 42,43 let. V obci je 164 žen, 157 mužů, 38 dívek a 28 chlapců.
V lednu se uskutečnilo setkání zastupitelů s rodiči dětí do patnácti let. Jedním z výsledků je příprava pořádání
Májového pochodu pro rodiče a děti, který je připravován za účasti rodičů. Další setkání zastupitelů připravujeme
na 9. dubna, kdy se chceme setkat s našimi občany důchodového věku. Podrobnosti o všech kulturních
a společenských akcích naleznete v tomto zpravodaji. Na místo zájezdu pro dospělé budeme pořádat 30. května
komentovanou ochutnávku vína v sále obecního úřadu. Během tohoto posledního květnového víkendu bude také
pořádána výstava v prostorách obecního úřadu, zaměřená na historii obce a 25. výročí samostatnosti. Pokud by
někteří obyvatelé chtěli zapůjčit nějaké historické fotografie nebo jiné předměty, budeme rádi.
Do plánu činnosti na letošní rok jsme doplnili budování dětského hřiště v nové zástavbě. Na tuto akci jsme
požádali o dotaci z Fondu rozvoje obcí Krajského úřadu Středočeského kraje.
Možná jste zaznamenali stavební činnost na dráze ČD. Jedná se celkovou rekonstrukci tratě z Kolína do Brna
s účelem zvýšení dopravní rychlosti a zvýšení bezpečnosti provozu. Železniční zastávka směrem na Čáslav bude
přesunuta až za železniční přejezd. V obou směrech dopravy budou vybudována zvýšená nástupiště.
Na základě zákona jsou od letošního roku obce povinny zabezpečovat svoz biologicky rozložitelného
komunálního odpadu. Na základě této povinnosti budou od firmy AVE zabezpečeny nádoby hnědé barvy o
objemu 240 l na svoz tohoto odpadu. Svoz tohoto odpadu bude probíhat od začátku dubna do konce října.
Jak jsem již psal v minulém zpravodaji, přivítáme jakoukoliv smysluplnou aktivitu občanů týkající se
společenského, kulturního, případně zájmového charakteru.
Ing. Jaroslav Uhlíř
starosta obce

Přehled likvidace odpadů v obci za rok 2014
Papír - barva modrá, u obchodu a novostaveb, patří sem: noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy, sešity,
letáky, stlačené krabice, papírové obaly, lepenka, karton. V roce 2014 jsme vytřídili 3.406 kg papíru.
Plasty, PET lahve - barva žlutá, u obchodu a novostaveb, patří sem: stlačené PET láhve od nápojů, kelímky,
sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. V roce 2014 jsme vytřídili 5.138 kg plastu.
Sklo - barva zelená, u obchodu, patří sem: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo.
Nepatří sem: porcelán, žárovky, zářivky, autosklo, zrcadla. V roce 2014 jsme vytřídili 1.301 kg skla.
Nápojové kartony - barva černá s oranžovým vhozem, u obchodu. Patří sem: krabice od mléka, džusů a
dalších nápojů, obaly s recyklačním symbolem. V roce 2014 jsme vytřídili 347 kg nápojových kartónů.
Elektrozařízení a baterie – barva šedá, na OÚ. V roce 2014 jsme vytřídili 36,5 kg baterií.
Textil - barva bílá, u obchodu. Od srpna 2014 do konce roku 2014 jsme vytřídili 1.167 ks oděvů.
Další možnosti třídění odpadu:
Objemný komunální odpad – kontejner u kostela je umístěn o víkendu jednou za 2 měsíce.
Na sběrné místo v garážích OÚ Horky můžete odevzdávat tyto druhy odpadů:
 Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.,
 Použitá elektrozařízení: ledničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.,
 Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,
PROVOZNÍ DOBA: KAŽDÝ PÁTEK 16:30 – 17:30
Sběr nebezpečných odpadů (pneumatiky, zářivky, obaly od barev, spreje atd.) se uskuteční
v sobotu 18. 4. 2015 od 8:00 do 12:00 v garážích OÚ Horky
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky odpadů, než pro které jsou určeny.
Náklady na likvidaci odpadů v roce 2014 činili 324.335 Kč z toho 222.208 Kč za svoz směsného komunálního
odpadu a 34.258 Kč za objemný odpad. Od občanů se na poplatcích vybralo 128.400 Kč. Odměny za třídění
odpadů od společnosti EKO-KOM, a.s. činili v roce 2014 40.399 Kč. Obec Horky doplatila částku 155.536 Kč.
Čím více odpadu vytřídíme, tím více odměn dostaneme od společnosti EKO-KOM, a.s.
Titulek popisující obrázek nebo
grafiku

Likvidace biologicky rozložitelného odpadu
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat, že se naše obec zapojila do systému odděleného sběru bioodpadu, který začne
probíhat od 1. dubna 2015. Bioodpad se bude odkládat do speciální hnědé nádoby o objemu 240 litrů na dvou
kolečkách pro lepší manipulaci s nádobou. Každý rodinný dům obdrží bezplatně k zapůjčení sběrnou nádobu
od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která bude zajišťovat svoz a skládkování bioodpadu.
Nemalá část odpadů odvážených na skládky je tvořena biologicky rozložitelnými odpady. Na skládkách tak končí
velké množství odpadu, který tam vůbec patřit nemusí. Jedná se o bioodpad, což je zkratka pro biologicky
rozložitelný odpad. Nově zákon o odpadech zakazuje ukládání bioodpadu na skládkách, což je vlastně logické.
Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej tak na hnojivo. Bioodpady tvoří až 40%
komunálního odpadu. Proto je tu legislativní tlak na tříděním a využitím bioodpadu – ulehčí se tak skládkám a
mimo jiné se i sníží produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. Podle legislativy musí být množství
bioodpadů ukládaných na skládky sníženo do roku 2020 o 65% oproti stavu z roku 1995.
Do hnědých popelnic patří: tráva, listí, plevel, květiny, ovoce, zelenina, pečivo, obilniny, skořápky od vajec a
ořechů, zbytky netekutých jídel, papírové kapesníky, ubrousky, sedliny kávy (i s filtrem), čajové sáčky, piliny,
tenké větve (např. ze živého plotu), popel ze dřeva, hnůj od drobného zvířectva, slepičí a králičí trus.
Do hnědých popelnic nepatří: maso, ryby, kosti, olej, uhynulá zvířata a biologicky nerozložitelné odpady.

BIOODPAD NESMÍ BÝT UKLÁDÁN V IGELITOVÝCH SÁČCÍCH A TAŠKÁCH!

Termíny svozu bioodpadu (sudý týden): středa 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7.,
5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10. a 28. 10. 2015.
Termíny svozu směsného komunálního odpadu (lichý týden): středa 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6.,
17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10, 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12, 16. 12. a 30. 12. 2015.

Nádoby na bioodpad zapůjčíme zdarma na OÚ Horky v těchto termínech:
Pátek 20. a 27. 3. 2015 od 16:00 do 17:30 hodin.
Neděle 22. a 29. 3. 2015 od 13:30 do 15:00 hodin.
Spoluobčanům, kteří si nemohou vyzvednout nádobu ze zdravotních či jiných
vážných důvodů tuto nádobu zdarma dovezeme po předchozím objednání
na telefonním čísle 739 560 709 nebo na emailu ouhorky@email.cz

Plán kulturních akcí v roce 2015
Čtvrtek 9. dubna od 17:00

Setkání zastupitelů s občany důchodového věku

Pondělí 20. dubna od 17:00

Organizační schůzka k akci „Májový pochod rodičů s dětmi“1

Čtvrtek 30. dubna od 18:00

Opékání špekáčku na hřišti

Úterý 5. května

Položení věnce k pomníku

Pátek 8. května

Májový pochod rodičů s dětmi

Neděle 17. května od 7:30

Výlet pro děti – Kolínská řepařská drážka a Vodní svět Kolín2

Pátek 29. května od 18:00

Noc kostelů v kostele sv. Václava

Sobota 30. května 9:00 – 18:00 Výstava k výročí 25 let obce Horky ve volební místnosti OÚ
Sobota 30. května od 18:00

Degustace vín v sále OÚ

Sobota 6. června od 15:00

Vítání občánků

Sobota 13. června od 13:00

Dětský den s ukázkou dravců

Sobota 20. června od 9:00

Turnaj „Starých gard“

Sobota 29. srpna od 18:00

Oslava konce prázdnin

Sobota 26. září od 20:00

Václavská zábava v sále OÚ

Pátek 4. prosince od 16:00

Mikulášská nadílka s rozsvícením stromečku

Prosinec

Adventní koncert

Organizační schůzka k akci „Májový pochod rodičů s dětmi“ se uskuteční ve volební místnosti OÚ
a je určena pro všechny zájemce o pomoc při zajištění organizace této kulturní akce.
1

Na výlet pro dětí se lze přihlásit v kanceláří obecního úřadu v úředních hodinách (pondělí a středa
16:00 – 18:00), proti hotovému zaplacení nevratné zálohy 100,-- Kč. Poplatek platí pouze dospělí
účastníci výletu. Odjezd je v 7:30 z autobusové zastávky u čerpací stanice Horky.
2

ZASTUPITELSTVO OBCE HORKY PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM
KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ.

Zpravodaj obce Horky č. 1/2015 vyšel dne 17. 03. 2014 v nákladu 150 výtisků a je určeno pouze pro potřeby a informaci občanů obce Horky.
Zpravodaj obce neprošel jazykovou ani grafickou úpravou. Zpravodaj je zdarma distribuován do poštovních schránek obyvatelů obce Horky.
Zasílání je možno zrušit písemně, na e-mailu ouhorky@email.cz nebo na telefonním čísle 725 440 771.

www.horkyucaslavi.cz

